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LEKCE 4  
 

4.1 – Doplňte minulé časy sloves včetně správného pomocného slovesa haben/sein: 

essen  

trinken  

fahren  

gehen  

kommen  

sprechen  

 

4.2 – Doplňte dny v týdnu:  

 
 

 

 
 

 
 

 

v pondělí se řekne → am Montag 

 

4.3 – Přeložte: 

1) V pátek jsme jeli k moři.  
2) Přišel jsi v úterý domů?  
3) V sobotu jsem jedl rybu.  
4) Pil jsi v neděli pivo?  
5) Ne, nepil jsem žádně pivo.  
6) Kamion jel velmi rychle.  
7) Mluvil jsi ve čtvrtek s Petrem?  
8) Petr příjde ve středu.  
9) Koupila v pondělí marmeládu?  
10) Šli jste ve čtvrtek do kina?  
11) Jíš knedlíky?  
12) Pili včera víno?  

 

Ich bin ins Kino 

gegangen. 😉  
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13) V pátek přišel od babičky.  
14) Jela do hor?  
15) Mluvila jsem se svým mužem.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení, zkontrolujte si to! :) 

 

 

 

 

↓ 
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4.3 – Přeložte: 

1) V pátek jsme jeli k moři. Am Freitag sind wir ans Meer gefahren. 

2) Přišel jsi v úterý domů? Bist du am Dienstag nach Hause gekommen? 

3) V sobotu jsem jedl rybu. Am Samstag habe ich einen Fisch gegessen. 

4) Pil jsi v neděli pivo? Hast du am Sonntag Bier getrunken? 

5) Ne, nepil jsem žádně pivo. Nein, ich habe kein Bier getrunken. 

6) Kamion jel velmi rychle. Der LKW ist sehr schnell gefahren. 

7) Mluvil jsi ve čtvrtek s Petrem? Hast du am Dienstag mit Peter gesprochen? 

8) Petr příjde ve středu. Peter kommt am Mittwoch. 

9) Koupila v pondělí marmeládu? Hat sie am Montag Marmelade gekauft? 

10) Šli jste ve čtvrtek do kina? Seid ihr am Donnerstag ins Kino gegangen? 

11) Jíš knedlíky? Isst du Knödel? 

12) Pili včera víno? Haben Sie gestern Wein getrunken? 

13) V pátek přišel od babičky. Am Freitag ist er von der Oma gekommen. 

14) Jela do hor? Ist sie ins Gebirge gefahren? 

15) Mluvila jsem se svým mužem. Ich habe mit meinem Mann gesprochen. 
 

Pozor!!! → u těchto vět nepoužijeme žádný člen: 

Hast du am Sonntag Bier getrunken? 

Hat sie am Montag Marmelade gekauft? 

Haben Sie gestern Wein getrunken? 

→ Jedná se totiž o blíže nespecifikované látkové množství. 

 

Pokud bychom množství specifikovali: 

Hast du am Sonntag ein Glas Bier getrunken? 

Hat sie am Montag ein Glas Marmelade gekauft? 

Haben Sie gestern eine Flasche Wein getrunken? 

→ člen použijeme 

 


